
 اللغة العربيةتبار الفصل األول في مادة اخ                                ....................................................... اللقب و االسم:

 2011/  2010العام الدراسي:                                                        "  02مدرسة محمد حمراوي " 

 2010 ديسمبر 02تاريخ اإلجراء:                                                          السنة: الثالثة ابتدائي          

 ندـــالس  

، و ويلا طَ  ث  حَ ب  و يَ  ل  و  جَ تَ بي يَ أَ  عَ رَ ، شَ ش  ب  كَ  راء  ش  واشي ل  مَ ال   سوق   إلىبي أَ  عَ مَ  ت  ب  هَ ذَ  يد  ع  ال   م  و  َقبلَ يَ ـ        
 .ادا ج   عيد  ا سَ و أَنَ  ت  ي  بَ ال   إلىنا د  و ع   ناه  ي  رَ تَ اش  فَ  ب  ناس  م  ال   ش  ب  كَ ال  نا على ر  ثَ عَ  ة  د  م   دَ ع  بَ 
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، فهم في المجتمع  أبناءمنّا أن يعلم أنّه على حّب الوطن ينشأ جزائري يجب على كل    

  . يستشهدون سبيل أوطانهم يعيشون وفداء ألوطانهم

ولقد وهبك هللا وطنا طابت أرضه مناخا ، وتباهى منظره حسنا وجماال ، في األرض    

، وإنّه لفي بوطنك . فلتكن أيها المواطن الجزائري فخورا عظيم  ثروة مكنونة ، ومجد

 .لعلمك وعملك  حاجة

يرجو منك أن تعمل لرقيّه ، وازدهاره ليسير في ركب الحضارة وليصير في طليعة فهو     

بهاك وأبناؤك يعيشون بين أحضانك في حرية أوما  ! فما أعظمك أيّها الوطن المتقدمة الدول

 سجن و خوف .وليس في ! وسالم

  



 

  2013/2014الصف الثالث ابندائي :                                           ...................دائية تالمدرسة االب

عربيةاللغة الفي مادة الفصل األول اختبار   

 

  السند:

 بعد فصل الخريف ياتي فصل األمطار ... إّنه فصل الشتاء.

 ّو باردا ، تهب رياح شديدة ، ويلمع البرق ويقصف الرعد،جتتراكم الغيوم في السماء،ويصير ال

نشعر بالبرد فنهرع الرتداء المالبس الصوفية  ،فتتهاطل االمطار الغزيرة ويسقط الثلج أحيانا 

لتكسوها قطع الثلج البيضاء ،  في هذا الفصل تظل بعض األشجار عارية من االوراق والدافئة ،

الدفء والغذاء .أما الطيور فيهاجر بعضها بحثا عن   

 .األسئــــــــــــــــــلة

هات عنوانا مناسبا للنص   -1  

لماذا تهاجر الطيور في قصل الشناء؟ -2  

وظف في حملة مفيدة الكلمة " نهرع" -3  

شديدة  -عارية     -صل كل كلمة بضدها : باردة   -4  

مكسوة -حارة   -ضعيفة                                    

  5- حول الى المفرد الكلمة الواردة بين قوسين: 

حل فصل الشتاء تسقط )األمطار(غزيرة وتتراكم )الثلوج( على أعالي ) الجبال( فيستبشر) الفالحون( كلما 

 خيرا .

امألمن النص الجدول التالي : - 6 

 فعل  حرف  اسم مفرد جمع تكسير
................. ................. ................. ................. 

سطرا تحت كل اسم مقصور:انقل الفقرة التالية ثم  - 7 

 فال علي: في أحد أيام الشتاء الباردة ، سقط الثلج وغطى سطح األرض فخرجت أنا وأختي سلمى وبدأنا 

أبي  فأخذني  نتراشق بكرات الثلج ثم انضّم الينا صديقي موسى ، وفي الليل اصيبت بمرض الحمى  

 الى المستشفى.

الرياح تهب بقوة.في أحد أيام الشتاء خرجت من المنزل قإذا باالمطار تتساقط و  -8  

 صف هذا المشهد في بضعة أسطر.

 



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوىاالختبار الشهري  
  اللغة العربيةفي مادة 

  النص :     
دٌ َرُجٌل لَهُ قَاَمةٌ ُمتََوِسَّطة             ، َوَجْبَهةٌ َوُعنٌُق قَِصيرٌ  ،َو ِجْسٌم ُمْمتَِلٌئ َو بَشرةٌ َسْمَراٌء َو َوْجهٌ  ُمْستَِديرٌ  ،َجِدّي ُمَحمَّ

يِب . َعِريَضةٌ بَِارَزةٌ َو َعْينَِان َواِسعَتَِان فِيِهَما بَريٌق،   َو َشِارٌب َطويٌل َو ِلْحيَةٌ ُمَسبَلَةٌ فِيَها بَْعُض الّشِ
دٌ لَهُ قَ          َُّر بِأَّيِ َخبَر يَأْتِيِه َعَمْن يَْعرفُهُ َويَْبِكي ألَقَِلّ َحاِدثٍ َجِدّي ُمَحمَّ ، َولَِكنَّهُ َمَع ذَِلَك  ْلٌب َرقِيٌق َو ُشعُوٌر ُمْرَهٌف يَتَأَث

  َسِريُع اْلغََضِب أَْحيَانًا .
   :األسئلة

   : البناء الفكري
 هات عنوان مناسب للنص . - 1
  ؟من الذي وصف في هذا النص - 2
 المعنى الصحيح لكل عبارةلون  -

 
  قلب رقيق  قلب مريض  قلب قاس  قلب حنون
  يزور والده  يهنئ والده  يعاون والده  يساعد والده

 
  :اكمل الجدول بما يناسبه  - 4

  توظيفها في جملة مفيدة  شرحها  المفردة
      يتألف

   : البناء اللغوي  
  :استخرج من النّص ما يلي  - 1

  حرف  فعل  اسم انسان
      

                                                                                                                                       
 ) نحن-أنا  –هي –هو  (أدخل الضمير المناسب على الجمل االتية  - 2
 .................أراجع دروسي يوميا. -...........يجلس امام امه.                   -
 .................نشارك في تزيين القسم. -..........تحب فعل الخير.                  -

   : دماجيةإلالوضعية ا
 أكمل بطاقة التهنئة بالكلمات الناقصة :

  جدتي ........                                                     
  ضحى المبارك، أتقدم إليك بأحر .........و........لك عيداً...........وعمراً مديداً .األ.........عيد  

                                                                  
  ........هشام                                                                                                               

  

  بالتوفيق  1/1  انتهى

    

ساونصف1المدة : 2014:أكتوبر



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوىاالختبار الشهري  
  اللغة العربيةفي مادة 

  ِسرَواُل َعِليّ                                                         النص : 
ِعيدُ أن َعِليٌّ ِعيدَ الِفطر َكثِيًرا ِألنَّهُ يَلبَُس فِيِه الثِّيَاَب الَجِميلَةَ ِلذَِلَك َطلََب ِمن واِلِدِه ِعندَما اْقتََرَب ال يُِحبُّ 

  يَْشتَِرَي لَهُ َمالبَِس َجديدَة.أََخذَهُ واِلدُهُ إلى الَمَحالِّت فََوَجدَهـا ُمْكتَظَّةً بِاآلبـاِء و األَْطفاِل.

اَر َعِليٌّ ِسْرواالً َجِميالً وقَْميًصا لَهُ َرْبَطةُ ُعنٍُق على َشْكِل فَراَشٍة وِحذاًء وعادَ إلـى  البَْيِت فَِرًحا اِْخت
ِه : (( لَقَْد اْشتََرى لـي أَبِي ثِيابًا َجِميلَةً لَِكنَّ ِسْرواِلـي َطويٌل،أَْرُجو أ ا َوَصَل قاَل ِألّمِ ريهِ َمْسُروًرا.فَلَمَّ  ن تُقَّصِ

  قَليالً ))
  : البناء الفكري

  ِلماذا يُِحبُّ َعِليٌّ ِعيدَ الِفْطِر َكثيًرا؟ـ   1
  ـ اِْربِْط بَِسْهٍم بَين الَكِلَمِة و ُمراِدفَها: 2

  ُمْكتَظَّةٌ                          َسِعيدًا
  َمْسروًرا                         َمْملوَءةٌ 

 فيها " لقد " هات ُجْملَةً تَْستَْعِمل-ـ  3
  : البناء اللغوي

  فِْعالً و  اْسًمااِْستَْخِرج ِمَن النَِّص ـ  1
  ـ إليك األسماء التالية ميز المذكر منها و المؤنث : العيد  ـ جديدة  ـ جميلة  ـ  طويل 2

 ............... ............... ...............  المذكر

 ............... ............... ...............  المؤنث

  ـ صرف الفعل " خرج " مع الضمائر : أنا ـ نحن ـ هو ـ أنتن 3
  أنتن  هو  نحن  أنا

...............  ............... ............... ............... 

  
  : دماجيةإلالوضعية ا

  َضْع الَكِلماِت اآلتِيَةَ في الَمكاِن الُمنَاِسِب :
  َهَطلَ   - نََزلَْت    -لََمَع    -بََردَ    -قََصَف    - تَراَكَمِت  

  .... السُُّحبُ ............... الَجوُّ َو .................بَْعدَما كاَن اليَْوُم َصْحًوا ُسْرعاَن ما تَغيََّر الطَّْقُس فَـ ...
ْعدُ و ......................ِض،و فَْجأَةً .في السَّماِء،ثُمَّ .....................  قََطراٌت ِمَن الماِء على األَرْ  ... الرَّ

  .. الَمَطُر َغِزيًرا......................................................البَْرُق و ..
  

  بالتوفيق  1/1  انتهى

  

ساونصف1المدة : 2014نوفمبر:



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوى الفصل األولاختبار  
  اللغة العربيةفي مادة 

  النص :     
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ             , فََسأَل َزْوَجتَهُ :  اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

ا أََرْدُت أَْن أُْحِض    حِ طُ سْ أَ  قَ وْ ي فَ نّ مِ  ارَ , طَ  يكَ الدّ  رَ " ِمْن أْيَن لَنَا ُكلُّ َهذَا اْلَخْير ؟ " فَأََجابَتْهُ : " لَمَّ
  " .  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لَّ ا كُ نَ لَ  واْ دُ هْ أَ  انُ جيرَ الْ  مُ آهُ ا رَ مَّ لَ  . وَ  هُ اءَ رَ وَ  اءُ نَ بْ األَ ى رَ جَ فَ  انِ رَ يْ جَ الْ 

 لُ عَ فْ ا نَ اذَ مَ  نْ كِ لَ  ام . وَ رَ ا الكِ نَ انِ ي جيرَ فِ  هللاُ  كَ ارَ : " بَ  هِ تِ جَ وْ زَ لِ  الَ قَ  وَ  ورٌ صُ نْ ي مَ مّ عَ  لَ جِ خَ           
  .  اء" رَ قَ فُ ى الْ لَ ي عَ اقِ بَ الْ بِ  قُ دّ صَ تَ نَ  ا وَ دً احِ ا وَ شً بْ كَ  حُ بَ ذْ : " نَ  هُ تُ جَ وْ زَ  هُ لَ  تْ الَ قَ " فَ  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لّ كُ بِ 

  :األسئلة
   : البناء الفكري

 . ـ ِمّم ِاْندََهَش َعّمي َمْنُصور ؟ 1
  ؟ َهْل ذَبََح َعِمي َمْنُصور ُكلَّ الِكبَاشَ  - 2
  ِمَن النّّصِ ِعبَاَرةٌ تَدُلُّ َعلَى ُشْكِر َعّمي َمْنُصوٌر ِلْلِجيَرانِ  ـ اِْستَْخِرجْ  3
 ـ اِْستَْخِرْج ِمَن النّّصِ ُمَراِدَف اْلَكِلَماِت التّاِليَة : اِْستََحى ـ اِْحتَاَر  4

   : البناء اللغوي  
  لِ وَ دْ جَ ي الْ فِ  ِص النَّ ط بِ ا خَ هَ تَ حْ ي تَ تِ ات الّ مَ لِ الكَ  فِ نّ ـ صَ  1

  جمع  مفرد 
    

  " و غير ما يجب تغييره ةمَ اطِ ي فَ تِ مّ استبدل كلمة " عمي منصور"  بكلمة "عَ ـ  2
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ  "                  " اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

   : دماجيةإلالوضعية ا   
تصف فيها احتفالك مع أسطر  10ال تتعدى األضحى , أكتب فقرة نحتفل كل سنة بعيد     

  بالعيد ملتزما فيها بالعناصر التالية : العائلة 
  ـ التحضير للعيد           
  ـ مظاهر االحتفال بالعيد            
  ـ إحساسنا اتجاه العيد           

  بالتوفيق  1/1  انتهى

  

  

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



 اختبار اللغة العربية 

" عندما أشرقت  شمس العيد ، خرج مصطفي من غرفته وقد لبس 

عيدك مبارك ياامي ويا <<ثيابه الجميلة ، هنّأ أبويه بالعيد قائال: 

،ثم خرح من البيت والفرحة بادية على >>أبي وكل عام وأنتما بخير

المسجد ليِؤديا صالة العيد، وبعد ذلك زار  وجهه . اتّجه مع أبيه الى
 أقاربه وأصدقاءه  "

 ؟ لماذاإلى أين اِتجه مصطفى مع أبيه ؟  -1
...................................................................

................................................................ 

و استعملها  مرادف كلمة )) محيّاه (( من النصأستخرج  -2
 في جملة 

 محيّاه = .................
.........................................................................*

..................................................................... 

 : أستعين بالنص  ألمأل الجدول -3

 جمع تكسير  اسم معرف  مذكر اسم فعل 

    

 (أنا  -هّن   –) نحن  أضع الضمير المناسب  -4

............ راجعت دروسي   و .............ايضا راجعنا دروسنا  و 
 ..........كذلك راجعن دروسهن .

 أكتب ما يملى عليّ  -5

.................................................................................................. 

 ) خلف الورقة ( اكتب بطاقة تهنئة لجدتك بمناسبة العيد:  الوضعية اإلدماجية

 اختبار اللغة العربية                  

" عندما أشرقت  شمس العيد ، خرج مصطفي من غرفته وقد لبس 

عيدك مبارك ياامي ويا <<ثيابه الجميلة ، هنّأ أبويه بالعيد قائال: 

،ثم خرح من البيت والفرحة بادية على >>أبي وكل عام وأنتما بخير

وجهه . اتّجه مع أبيه الى المسجد ليِؤديا صالة العيد، وبعد ذلك زار 
 ءه  "أقاربه وأصدقا

 ؟ لماذاإلى أين اِتجه مصطفى مع أبيه ؟  -3
...................................................................

................................................................ 

و استعملها  مرادف كلمة )) محيّاه (( من النصستخرج أ -4
 في جملة 
 .................محيّاه = 

.........................................................................*
..................................................................... 

 : ألمأل الجدول أستعين بالنص  -3

 جمع تكسير  اسم معرف  اسم مذكر فعل 

    

 (أنا  - هنّ   –) نحن  الضمير المناسب أضع  -4

راجعت دروسي   و .............ايضا راجعنا دروسنا  و  ............
 ..........كذلك راجعن دروسهن .

 أكتب ما يملى عليّ  -5

.................................................................................................. 

 ) خلف الورقة ( اكتب بطاقة تهنئة لجدتك بمناسبة العيد:  الوضعية اإلدماجية



 انهغخ انؼشثُخاخزجبس انفصم األول فٍ 

 5106                               اثزذائٍ 3س                                    5105

 السند

 دمحم فٍ انثبٍَ ػشش سثُغ األول يٍ كم سُخ , َحزفم انًسهًىٌ ثزكشي يىنذ َجُُب

انًسبجذ ثبنًزُبفسٍُ فٍ حفظ انمشآٌ  انجُىد وانشىاسع , ورًزهئ انجهجخ  فزؼى ملسو هيلع هللا ىلص , 

انكجبس وانصغبس سُشره انطبهشح , وَزغُىٌ فٍ أجًم انًذائح انذَُُخ  َطبنغ  انكشَى , و

 , ورجزهذ انُسىح فٍ إػذاد أشهش األطجبق .              

 األسئهخ

 البناء الفكري ( أ

 األول يٍ كم سُخ ؟ثًبرا َحزفم انًسهًىٌ فٍ انثبٍَ ػشش سثُغ  (0

 ≠................اسزخشج يٍ انسُذ كهًخ وضذهب .  ...............  (5

 اسزخشج يٍ انسُذ يشادف انكهًبد : (3

 ═ ..............انسشوس ═ .............      انُظُفخ ═.............        أنزّ 

 البناء اللغوي ( ب

 أػشة يبفىق انخط  .0

 أيأل انجذول يٍ انسُذ .5

 حشف سثط يفشد جًغ حشف جش

 

 

   

 يشثىطخ فٍ كهًخ انجهجخ  ءنًبرا كزجذ انزب .3

 أحىل انجًهخ إنً انجًغ: أََذ حفظَذ انمشآٌ. .4

                               ............................ 

 الوضعية اإلدماجية

 .ًي انًىنذ انُجىٌ انششَف رؼذ األو طجك انكسكسركش فٍ 

   أكزت لبئًخ انًشزشَبد انزٍ سُأخزهب أثىن إنً انسىق يسزؼًال حشف االسزمجبل سـ أو سىف.

 

 

 

                                 ثبنزىفُك                                                                                                      



 البشير االبراهيمي   مدرسة 
 إختبار الفصل األول 

 في نشــاط الريـــاضيــات

 2012/2013السنة الدراسية : 

 القسم:السنة الثالثة )أ( -سيدي عيسى  -

 .....:............................... )ة(اسم ولقب التلميذ المعلم : م . العمري 

 ن 1.5 التمرين األول :

 : ن  ي  د  د  الع   ن  ي  ا ب  ور  ص  ح  ا م  د  د  ع   ع  ض  أ  و   ار  ت  خ  * أ  

    

240 > ............ >234 390  <   ................< 400 1800  >  .............>  1750 

 

 ن 1.5  التمرين الثاني :

 

ُ ةمُ ــــــــائ ُـــةُق ُي ُاوُ سمُزُ رُ أ ُ

 اه ُنُ وُ ثمُل ُُوسُ الكُ ُالُ مُ عُ ت ُاسُ ب ُ
 

 ن 2 التمرين الثالث :

 

3299ُُُنُ يُ ب ُُةُ ورُ صُ حُ (ُوالمُ 00)ُنُ يُ رُ فُ صُ ب ُُةُ ي ُهُ ت ُنُ المُ ُادُ دُ األعُ ُلُ كُ ُدُ جُ وُ أ ُ ُ:3699ُُو 

............................................................................................................... 

 

 ن 2 التمرين الرابع :

اي ل ي* ل  م  وِّ  :ح 

3 Km  7m = …………..m                                                       

6500m = ………..Km ……….hm                                         

400cm = ……….m                                                               

6cm+140mm=………dm                                                      

 ن  3 الوضعية االدماجية :

ىُ ل م  ُس  ل ك  اًءُبــ4260ُُت م  ذ  ن ه اُح  ُم  ت  ت ر  ب ةًُبــ1500ُُديناراُ،ُاش  ل ع  ُديناراُ.870ُديناراُ،ُو 

ُسلمىُ؟ُثمنُمشترياتُابحثُعن -

ُل ه اُ؟ُ - ُديناراُب ق ي  م  ُك 

 
ُ

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.......................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُــــــــــــــــــــــــــــــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ

ُ

ُ
 هللا.بالتوفيق إن شاء                                                                                                                    

 



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوىاالختبار الشهري  
  الرياضياتفي مادة 

  . فكك العددين اآلتيين كما في المثال  التمرين األول    
   2794=  2000+  700+  90+ 4                                                           المثال :

                                 =....................................................................3806   
                                 =....................................................................5120   

  
      3ـ  5ـ  8ـ  1: باستعمال األرقام التالية  :  التمرين الثاني

  اكتب أصغر عدد ممكن مكون من أربعة أرقام  و أكبر عدد ممكن مكون من أربعة أرقام
  

  : الحظ الشريط بتمعن ثم أكمل كتابة األعداد  التمرين الثالث
........... ......................1300  1250  ...........  

  
  <  , = ,  >: قارن بين كل عددين باستعمال اإلشارة المناسبة :  التمرين الرابع

6840  .............6840                                            2634  ..............1745   
2013   ............2014                                            4703    ............5703   

  
  :  الوضعية اإلدماجية

  ديناًرا 650ديناٍر و قَميًصا بــ:  1200اِْشتَرى األُب لَْيلَةَ اْلعيِد  ِسْرواالً ِلعاِمٍر  بـ:  
  ـ َكْم دينَاًرا يَْدفَُع األَُب للتَّاِجر؟              

  ديناٍر. 2000  ورقة نقدية من فئة*  أَْعـطى األَُب للتّاِجِر                   
  ـ َكْم ديناًرا يُْرِجعُهُ التَّاِجُر لألب ؟              

.............................................................            .....................     ................... 
                                          

 ..................                             ....................                      دينارا .....................ـ يَْدفَُع األُب:  
......................................................................                                       

                                                                 .................     =                .....................  =  

  ............ دينارا                                                        لألب : ـ يُْرِجُع التاِجرُ 

  بالتوفيق  1/1  انتهى
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوىاالختبار الشهري  
  الرياضياتفي مادة 

   األعداد التالية . فكك  التمرين األول    
                   ) +  .10  )  +  ( .... ×100   )  +  ( ..... ×1000   (  ..... × =5841   

                   ) +  .10  )  +  ( .... ×100   )  +  ( ..... ×1000   (  ..... × =6019   

   أنجز عموديا العمليات التالية :  التمرين الثاني  
    2686+  576,      7640+  736,          1704 ـ 603  ,        376 ـ 245  

  متتاليتين : مائتين أحـصر كل عدد بين :  التمرين الثالث
    <.............857 ........ <       ،        ....     < ...............620 .............. <  
        <..............455      ........ <         ،        . <................137     ..............<  
  أكمل ما يلي بما يناسب :  التمرين الرابع 

1kg = ………g                                                    3000g = ………kg  
2500 g = ……kg …….g                                                                                                    = ………g  4kg500g          

  :  الوضعية اإلدماجية
  دينارا 80دينارا ، وكرة بـ:  4230أراد أن يشتري دراجة بـ:  دينارا ، 5150في حصالة خالد  
  كم بقي له ؟    هو ثمن الدراجة والكرة معـا ؟ مـا -

.............................................................            .....................     ................... 
                                          

  ....................                         ..................         دينارا .....................: ثمن الدراجة و الكرةـ  
......................................................................                                       

                                                                 .................     =                .....................  =  

  .... دينارا                                                        ........: بقي له ـ 
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ساونصف1المدة : 2014نوفمبر:



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوى الفصل األولاختبار  
  الرياضياتفي مادة 

  : األول التمرين     
  دينارا 1435لعصام مبلغ من المال قدره :           
  مثل هذا المبلغ بأقل عدد من األوراق و القطع النقدية         

   :  التمرين الثاني     
  أكمل ملء الجدول بما يناسب        

  عدد العشرات  رقم العشرات  العدد     
2684      
7508      

  :  التمرين الثالث      
    Cm 6بـ :  Aتبعد عن النقطة  Bثم عين النقطة  Aارسم مستقيما , عين عليه نقطة       
  ] BA في منصف قطعة المستقيم [ Cعين النقطة       
  ] ؟ AC[ كم طول قطعة المستقيم       
  :  التمرين الرابع     
 و التي مجموع أرقامها 235و  200أرقام و المحصورة بين  3أكتب جميع األعداد ذات      
   5يساوي      
  :  الوضعية اإلدماجية     
 ود التي قُ النّ  بُ ألا دّ عَ ، فَ  ديناراً  6300شراء دراجة ثمنها  طلب رضا من أبيه          

  وراق أ 3دينار و  1000أوراق من فئة   5 :  كانت معه فوجد        
  دينار .  500من فئة        

  ما قيمة المبلغ الذي كان مع األب ؟   -
 ؟هل يكفيه المبلغ لشراء الدراجة ـ         
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 الرياضياتاختبار الفصل األول في 

 5102                               ابتدائي 3س                                    5102

 التمرين األول

 أحول إلى الوحدة المطلوبة:

12dm = ………….mm                         32 hm =……………m 

1542cm =…………cm…….….dm……….…m…………..dam 

 التمرين الثاني

 أنجز العمليات اآلتية عموديا:

 .............=   1432  +275                                               .........= 2232 -  6445 

                                               ..........         254 × 2  =     

 التمرين الثالث

 اآلتية على المستقيم المدرج , ثم رتبها ترتيبا تنازليا :أكتب األعداد 

 3944ـ  1144ـ  2544

                         0444                                0444                               0444                          0444               

 

 التمرين الرابع

 اآلتية ثم حدد القائمة منها :الحظ الزوايا 

 

 

 

 

 الوضعية اإلدماجية:

 دينارا. 175دينارا , زادته أّمه  844عند أحمد مبلغ

 . ماهو المبلغ الذي صار بحوزة أحمد؟ أكتبه بالحروف 

 دينارا . 914اشترى أحمد كتبا خارجية بـ 

 ماهو المبلغ المتبقى له ؟ 

  دينار؟ ولماذا؟ 154المبلغ كاف لشراء علبة أقالم تلوين ثمنها هل 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

 ابتدائي  الثالثة لمستوى الفصل األولختبار  ا  
  التربية المدنيةمادة  في

ن4اجها:اربط الوثيقة بمكان استخرالسؤال األول: 
البلدية      ●          ●بطاقة التعريف الوطنية   

 الدائرة ●            ●بطاقة مدرسية           
 القطاع الصحي●          ●  شهادة ميالد      
  المدرسة ●           ●   الدفتر الصحي      

 نقط 3أكمل ما يلي : السؤال الثاني :    
على ............ يقع وطني الجزائر شمال القارة  

   ....................شاطئ 

   ...................و ................ و تجاوره دول عربية مثل 
  .................. و ................و

  نقط3خاطئ .  صحيح أوالسؤال الثالث أجب بـ: 
  ................... العمل الجماعي يقوم به شخص واحد  

  .............          أحب وطني واعتز به  

  .............. يسمى كل العب في الفريق عضوا منه  
  بالتوفيق  1/1  انتهى

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



 اختبار الفصل األول في التربية المدنية

 5102                               ابتدائي 3س                                    5102

 األسئهخ

 اسزخراجهب: نثسهم ثٍه انىثٍقخ ومكبأرثط     

 البلدية*   *                          شهادة الميالد

 الدائرة*    *                         الدفتر الصحي

 المركز الصحي*    *                         جواز السفر

     المدرسة*     *                     الشهادة المدرسية

 :أجٍت ثـ صحٍح أو خطأ      

 .        عىه أثذا أوزظر دوري فً األمبكه انعمىمٍخ وال أرىبزل*

 

 .         انجحر األثٍض انمزىسط رقع انجسائر جىىة*

 

 .         انعمم انجمبعً ٌهذر انىقذ*

 

 .         تأشزرك مع أثً وإخىرً فً عىصر واحذ وهى انهق*

 

 أكمم انفقرح ثبنكهمبد اَرٍخ:     

 
 بوٍبطمبنً ـ نٍجٍب ـ قبرح ـ مىرٌ   

 رقع انجسائر شمبل ...... أفرٌقٍب, رحذهب مه انشرق رىوس 

 

 و......ومه انغرة انمغرة األقصى وانصحراء انغرثٍخ و...... ومه 

 

 انجىىة ...... وانىٍجر.

 

 

 اركر رمسٌه مه رمىز انسٍبدح انىطىٍخ:   

1...........) 

2...........) 
 بالتوفيق
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2 

3 
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  اللقب  :                االسم :                              :يوم   المدنية   التربية في مادة الفصل األول  اختبار     

  

أ م  أ  :  ةالثاني  ـت  ل    ة  ي  ال  الت   ة  ـثيق  الو   ل  ا ار    وأو َـــ ـلأ   ى ع ى   :ـْح 

 ......................................................: والَة 

 ......................................................: دائ ة 

 ......................................................: االسم 

 ....................................................... : ال قب

 .............................................: تارَخ الميالد 

 .............................................مكان الميالد : 

 ...............................................العاوان ......

 اإلمضاء                                                       

..................................... مال  من الش   ه  د  ح  ....................... ي  

 ........................................................................... ب  ر  ــ............. ومن الغ  ....................ق  ر  الش   ن  م  و  

 .....................................وب  ــن  الج   ن  م  و  

 

 



 ية المدنيةتبار الفصل األول في مادة الترباخ                                ....................................................... اللقب و االسم:

 

 2011/  2010العام الدراسي:                                                        "  02مدرسة محمد حمراوي " 

 2010نوفمبر  30تاريخ اإلجراء:                                                          السنة: الثالثة ابتدائي          

 : السؤال األول

 

  

 : الّسؤال الثاني

 الّسؤال الثاني: أربط كلّ وثيقة بمكان استخراجها

 

 

 

 

 

 

 : السؤال الثالث

 ـ 

  

  

  

 

ا ـ الَوْقِت ـ َفريًقا ـ َفوائُِد () : الّسؤال الرابع  ـ الّسرعة ـ ُعْضًوا ـ َجماِعّيً

نونَ كَ يُ  ............. لً مَ عَ  ونَ دّ ؤَ يُ  ذينَ ال   خاِص شْ األَ  نَ مِ  ةُ موعَ جْ مَ لْ اَ ـ      ي مِ تَ نْ يَ  ص  خْ شَ  ل  ، و كُ  ............. وِّ

، لِ مَ عَ في الْ  ............. لَ ثْ ،مِ ة  ثيرَ كَ  ............. هُ لَ  ي  ماعِ جَ الْ  لُ مَ عَ ، و الْ .............ى مّ سَ يُ  ةِ موعَ جْ مَ الْ  كَ لْ إلى تِ 

 ............. حِ بْ و رِ 

        

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                   
 

 10/       : العالمة 

2011

3
 

  
 

  
 

  

3

  
 

  

  

4

  
 

 



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

 ابتدائي  الثالثة لمستوى الفصل األولختبار  ا  
  و الجغرافياالتاريخ في مادة 

 التاريخ

   : السؤال األول  
  أَتِْمْم تَاِريَخ ُكِل َحدَثٍ  ايَُمثُِّل السَّْهُم َسنََواتَِك  الِدَراِسيَِة بِأََهّمِ أَْحدَاثِهَ 

  

               
 األولى           السنة الثانية          السنة الثالثة                             السنة             
  م )2014)          (.....................)         (.......................(            

  :  السؤال الثاني  
  حدد في الجدول النشاطات التي تقام في كل مناسبة :   
تَْزيِيُن الَشَواِرُع   –ريِم ُمَسابَقَاِت فِي القُْرآِن الكَ تَْنِظيُم  - تَْكريُم العَُماُل   –ذَْبُح َكْبُش الِعيِد   

  بِاألْعالَمِ 
  النشاطات  الحدث

    ِعيدُ العًُمال
    ريفالشَ الَمْوِلدُ النَبَـِوي 

    ْستِْقاللِ الِعيدُ ا
    ِعيدُ األْضَحى

  الجغرافيا
  :  األولالسؤال   

  للمجسمات ثالثة أبعاد ما هي ؟                     
  :  السؤال الثاني  

  هناك أربع جهات ما هي ؟                    
  :  السؤال الثالث  

  ـ ما اسم مدرستك ؟                     
  ـ ما اسم بلدية مدرستك ؟                     
        ية مدرستك ؟ ـ ما اسم وال                    
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 التاريخاختبار الفصل األول في 

 5102                           ابتدائي 3س                                   5102

 األسئلت

 أربط بسهم بين الىحذة الزمنيت ومذتهب : (1

 شهرا 21األسبوع                          

 دقٌقة 06الٌوم                              

 أربعة أسابٌع                      الشهر       

 الّسنة                              سبعة أٌام

 ساعة 12الّساعة                            

 

 أجيب بـ صحيح أو خطأ : (2

 . عٌد الثورة فً الفاتح من شهر نوفمبر 

  ٌوما . 06عدد األٌام فٌكل شهر 

 . شجرة عائلتً تضم أفراد أسرتً فقط 

 

سلم الزمني لبعض األحذاث الشخصيت الخبصت بك , إليك ال (3

 أكمل المخطط .

 

 األقسام            السنة األولى                 ..............              ..............   

                                 

  السنوات الدراسٌة

                           1620                         ........                      ........ 

                           1622                        ........                      ........ 

 

 أكتب تبريخ كل عيذ من األعيبد : (4

 

  ذكرى المولد النبوي الشرٌف............................... 

 كعٌد األضحى المبار ................................... 

 .................................. عٌد الفطر 

 ةعٌد الثور............................... 

  .................................. عٌد االستقالل 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق



 الجغرافيااختبار الفصل األول في 

 5102                            ابتدائي 3س                                 5102

 األسئلة

 أجيب بـ نعم أو ال: (1

 

 التصميمهورسممصغرلمكانأوشيء.-أ

 الَمعلمهوكلشيءيسمحبالتعرفعلىمكانمعين.-ب

 الجهةالتيتشيرإليهاالبوصلةهيالجنوب.-ت
 

 ضع كل اتجبه مكبنه على وردة الريبح : (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكمل : (3

o اسمبلديتي ....................... 

o لهااسمبلديةمجاورة ....................... 

o تقعبلديتيفيوالية .............................. 

o تقعواليةالمسيلةفيوطني .............................. 

o يقعوطنيفيقارة ................................. 

 

                                             الحظ التصميم :  (4

     

 :حددموقعقسمكبالنسبةلـ 



الساريةـالمطعمـالسنةالثانية

 

                                                                                                                                             

 بالتوفيق

 شرق

 جنوب الشمالالشرقي شمالالجنوبالغربي

الجنوبالشرقي غرب الشمالالغربي

قسمالسنة

المطعم السارية الثالثة

 

قسمالسنة

 الثانية



 

                                                                   
 

 10/       : العالمة 

2011

4

 16 

 

 5 

 

 8 

 

 1

3

 

3

  
       



 

                                                                   
 

 10/       : العالمة 

2011

4

  

2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4                          

 

 

 

  

  



 3امتحان التاريخ والجغرافيا ـ الفصل األول ـ سنة 

 . األضحى يدعينطلق رضا مع أبيه وجده وأخيه طارق إلى المسجد ألداء صالة 

 

                                                       

                                                                                                                                                   

 اعتمادا على الوثيقة أعاله :

 ........................ـ حدد المعالم التي يمر بها رضا حتى يصل إلى المسجد: .............................. 1

 ـ صنفها حسب الجدول : 2

 

 ـ أكمل : 3

 سيارةـ يقع المسجد .................ال             

 ـ يقف الرجل ...............المسجد             

 ـ السيارة ......... المسجد والمدرسة               

 1938، وولد الجد سنة  1967، وولد األب سنة  2007، وولد طارق سنة 2009ولد رضا سنة  *

 ـ حدد على السلم الزمني اآلتي التواريخ وأصحابها بالترتيب :1 

  

 

 .............................. المناسبة التي ذهب رضا ألجلها إلى المسجد  حدد نوعـ 2 

 ..............فهذا الحدث بالنسبة إليه هو حدث  ـ إذا كانت هذه أول مرة يصلي فيها رضا في المسجد  3

 

 

 ةلم متغيرامع ةلم ثابتامع

............................. 
.............................. 

......................... 
.......................... 

........ ........ ........ ........ 

........ ........ ........ ........ 

 



  .............................: . االسم و اللقب                                          مدرسة .................  

  ....العالمة :                                                                   السنة الثالثة ابتدائي   

  اإلسالميةاختبار الفصل األول في مادة التربية 

 1 أكمل قوله تعالى : << إنما يعمر ( ..................................................................... 

  26/27سورة اإلسراء  >> المهتدين.................... ...............................................

  

 2  ( لى هللا عليه و سلمص من عائلة الرسولأمأل الجدول بما يناسب : 

  مرضعته  عمه  جده  أمه  أبوه
................  ...............  .................  ...............  ..................  

  

 3 : من فرائض الوضوء ( 

1 - ...........................   2 - ........................... 3 - ................................  

 

 4  (: أكمل الجمل التالية 

  ..............................أبو البشرية هو  – 1

  ..................مكانة المسجد عظيمة عند  – 2

    .............................تكون الطهارة بـ  – 3

 .......................من أسماء هللا الحسنى  – 4

  ............................من أركان اإلسالم  – 5

 بالتوفــــــــــــــــــــــــــــــــیقانتــــــــــــــھى *** 



 االسالميةاختبار الفصل األول في التربية 

 5102                             ابتدائي 3س                                    5102

 األسئلت

 ( اربط بين اآليت والسىرة المأخىذة منهب:1

 سورة الزلزلة *                                       *  فهو في عيشة راضية 

                                                  *يومئذ تحدث أخبارها    

                                       *يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 

    *سورة القارعة                                   *  وأخرجت األرض أثقالها 

 ( أصنف في الجدول مبيلي:2

 , الغائط , غسل األرجل , الدّلك. خروج الريح , إعادة مسح الرأس مسح الرأس ,

 مبطالت الوضوء سنن الوضوء فرائض الوضوء

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 ( أجيب بـ: نعم أو ال3

   أدعو هللا بأسمائه الحسنى.           أقسام الطهارة ثالثة .                

    .يقع المسجد األقصى في فلسطين                 أول األنبياء آدم عليه السالم .

 .سجدت المالئكة آلدم عليه السالم                         ملسو هيلع هللا ىلص .خاتم األنبياء دمحم 

 المبذر يشبه الشيطان في تبذيره. 

 ملسو هيلع هللا ىلص .دمحم  المصطفى( أكمل معلىمبتي عن نبينب 4

أمه .....................................بن  .....................................هو دمحم بن 

  ......................................ولد يوم  ................................ومرضعته  ..............................

 ..............................................عام 

 

 بالتوفيق





 مدرسة ابن باديس للذكور
 إختبار الفصل األول 

 في مادة التربية اإلسالمية

 2015/2016 السنة الدراسية :

 القسم:السنة الثالثة  المقاطعة السادسة اولف

 اسم ولقب التلميذ :............................... التاريخ: 

 ابتدائي  ةالثالثاختبار في مادة التربية اإلسالمية الفصل األول للسنة 

 

 ن1,5:  السؤال االول ـ أكمل

 

 المسلم  طاهر ............. و....................و .......................... .   

 

3السؤال الثاني ــ   اربط كل جملة بما يناسبها 

 

 ن2:      أسماء حسنى هلل 4السؤال الثالث ـ هات 

 

     1........ ...........2.................3.....................4................ 

 

 ن1,5:       رتب أركان اإلسالم السؤال الرابع ـ 

 

 صوم رمضان ــ إيتاء الزكاة ــ الشهادتان ــ حج البيت ــ أقام الصالة  .  

    )....(         )....(        )....(           )....(               )....( 

 

 

 ن2              السؤال الخامس ـ أكمل اآليات التالية :  

 

 " يومئذ تحدث أخبارها ........................................................................

....................................................................................................... 

 ................................شرا يره " .

 
 

 



 تبار الفصل األول في مادة التربية اإلسالميةاخ                                ....................................................... اللقب و االسم:

 2011/  2010العام الدراسي:                                                        "  02مدرسة محمد حمراوي " 

 2010نوفمبر  30تاريخ اإلجراء:                                                          السنة: الثالثة ابتدائي          

السؤال األول

 :س  م  على خ   الم  اإلس   ي  ن  ب  ـ : ))  صلى هللا عليه و سلمـ  

 و إيتاء   ،.................... قام  و إ   ،................................................................................................ ن  أ   ة  هاد  ش  

 مّتفق عليه. (( ....................  ج  و ح  ، .......................م  و  ص  و .......................

 : انيالسؤال الثّ 

  

  

  

  

  

:السؤال الثالث

 ة  دين  م  بال   ................... د  ج  س  م  ال  و  ،ة  م  ر  ك  م  ال   ة  ك  م  ب   .................... د  ج  س  م  ال  : ي  ه   في اإلسالم   لة  ض  ف  م  ال   د  ساج  م  ل  ا  

 ،ة  ر  و  ن  م  ال  

 .سد  ق  ال  ب   .................... د  ج  س  م  ال  و  

:السؤال الرابع

1.   ..................................................................................................................... 

2.   ..................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................... 

 



 السنة : الثالثة ابتدائي                                               ابتدائية الشهيد يجور بلقاسم                  
  المدة : ساعة          اختبار الفصل األول في مادة التربية  اإلسالمية                               

 

 ونصف ( ) نقطة :األول تمرينال   

      

  اربط بسهم بين المسجد ومكان وجوده . -*       
 المسجد األقصى                                 بمكة المكرمة                 
 المسجد النبوي                                   بالمدينة المنورة                
 بالقدس            المسجد الحرام                                       

 

 ( نقاط  03)  :ثانيال تمرينال

 

 أكمل بالكلمة المناسبة: -*        
 (الفيل -  عبد المطلب -االثنين  -حليمة السعدية  -أبو طالب   –آمنة بنت وهب  -)       
  ............عام ٬ربيع األول  12ولد الرسول صلى هللا عليه و سلم يوم.................           

 .....أرضعته ...................... و أبوه عبد هللا ..........  أمه ...................        

 سنوات من عمره  8و لما بلغ  سماه محمدا جده................................        

 ه  فكفله عمه .......................... .توفي جد         
 

 ( نقاط  03)  :ثالثال تمرينال

  

 صنف بين فراض الوضوء وسننه في الجدول  . -*    
 التسمية  . –مسح الرأس  -النية   –المضمضة  –غسل الوجه  -مسح األذنين   -        
     

 سنن الوضوء         فرائض الوضوء      

...................................... 

...................................... 
 

...................................... 

...................................... 

 
 ) نقطتان ونصف ( :رابعال تمرينال   

 

 اذكر ثالثة أسماء من أسماء هللا الحسنى . -1
 اذكر فائدتين من فوائد الطهارة . -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                   
 

 10/       : العالمة 

2011

2
 

  

  

  

  

  

2

 4 

 4

 2 

 49 

 6

3

70
     

2

1

2



 

 إبتدائي 3الصف:                                                                          مدرسة أمقران مختار                      

 األول يف مادة الرتبية العلمية  االختبار

 رضعة ألخيك الصغير ،وضعت أمك كمية من الماء في إناء ،قصد تسخينه على النار. لتحضير -1
 ثواني أرادت معرفة درجة حرارة هذا الماء.  5بعد  -
 بم تستعين في ذلك؟  -* -
- ........................................................ 
 بم تعبر عن درجة   الحرارة؟ -* -
- ....................................................... 
 التي تعرفها؟  المحار يرما هي أنواع  -* -

....................................................................................................................... 
 مة)#( أمام العبارة الصحيحة: ضع عال -2

 على الرياح في حركتها.السفن الشراعية تعتمد   -
 .وجود فقاعات في الماء يدل على عدم تواجد الهواء فيه  -
 الجبن من مجموعة الحليب ومشتقاته. -
                                                      القلب مصفاة للدم في الجسم.  -

                                                            لي بما يناسبه : إمإل الجدول التا -3
 النسر األرنب الحيوان

   نمط تنقله 

   أعضاء الحركة الموافقة 

   نظامه الغذائي 

   الوسط الذي يعيش فيه 
 

 الوضعية اإلدماجية: 
قد حضرت للغذاء في أحد األيام عدت إلى المنزل فوجدت أمك 

 ) الصورة( كسكسا لذيذا باللحم والخضر.
صنف مكونات هذا الطبق في جدول وفق المجموعات التي  -* -

  تعرفها .
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

...................................................................................................... 

 نصحتك معلمتك بعدم اإلكثار من أكل السكريات و العجائن ، ألنك قد تصاب بأحد أمراض سوء التغذية  -
 ما اسم هذا المرض؟  -* -
- .................................................................................................... 
 اقترح حلوال لهذا المرض.  -* -

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 



  امتحان التربية العلمية ـ سنة ثالثة ـ الفصل األول

  أصيب أخوك بألم في بطنه وبدأ يستفرغ بقوة وارتفعت حرارته ، فأخذه أبوك إلى الطبيب .

  وجد الطبيب أن حرارته قد ارتفعت ونبضه قد تسارع .

  سم الجهاز الذي استعمله لقياس درجة حرارة أخيك.ـ 

  ـ لماذا تسارع نبضه؟

   يب بتناول األغذية اآلتية:نصحه الطب 

ياغورت ـ جزر ـ خس ـ زيت زيتون ـ خبز محمص ـ دجاج مشوي ـ شرب الماء بكثرة ـ تفاحة 
  على الريق.

  صنف هذه األغذية إلى مجموعاتها حسب الجدول :

  الحبوب  الدهون الماء والمشروبات  اللحوم  الحليب ومشتقاته  الخضر والفواكه
            
  

  في الخانة المناسبة من الجدول : )×() ـ ضع العالمة 2

 تنفسه مائي  تنفسه هوائي  يطير  يسبح  يركض  عاشب  الحم  الحيوان

                الخروف
                النسر
                السمك

 



 3اختبار التربية العلمية للفصل االول س

 (نقطة 1.5) اضع صحيح أو خطأ   -1
 مئوية ) ............( 0يتجمد الماء في الدرجة  -

 األنصهار هو ذوبان االجسام الصلبة ) ........( -
 ).........(اء من اناء الخر الهو ال يمكننا ان ننقل  -

 نقاط (2.5) اكمل بالكلمة المناسبة :  - 2

 .....................صحيةينتج عن سوء التغذية مشاكل  
 و ................و امراض اخرى ............. كالـ.....

   ....... نبضات القلب ...كلما زاد المجهود. 
  تمتاز اللواحم بوجود .............حادة 
 نقاط (3) ( في المكان المناسب ×اضع عالمة ) -3
 تمشي تقفز تسبح  تطير  الحمة  عاشبة  كالشة  

        القطة
        الحمامة

        القرش 
اقترح علينا وجبة غذاء صحية و تضم كل المجموعات الغذائية  – 4

 نقاط ( 3) 
.........................................................................................

........................................................................... 
................................................................ 

 وجد (( )) من جدبالتوفيق أحبابي   

 3اختبار التربية العلمية للفصل االول س

 نقطة (1.5اضع صحيح أو خطأ  )  -2
 مئوية ) ............( 0يتجمد الماء في الدرجة  -

 األنصهار هو ذوبان االجسام الصلبة ) ........( -
 ال يمكننا ان ننقل  الهواء من اناء الخر ).........( -

 نقاط (2.5اكمل بالكلمة المناسبة : )  - 2

 ينتج عن سوء التغذية مشاكل صحية..................... 
 .............و ................و امراض اخرى  كالـ.....

    كلما زاد المجهود ...........نبضات القلب 
  تمتاز اللواحم بوجود .............حادة 
 نقاط (3( في المكان المناسب ) ×اضع عالمة ) -4
 تمشي تقفز تسبح  تطير  الحمة  عاشبة  كالشة  

        القطة
        الحمامة

        القرش 
اقترح علينا وجبة غذاء صحية و تضم كل المجموعات الغذائية  – 4

 نقاط ( 3) 
.........................................................................................

........................................................................... 
................................................................ 

 وجد (( )) من جدبالتوفيق أحبابي   



 ةوانتكنونوجيانعهمية اختبار انفصم األول في انتربية 

 5102                               ابتدائي 3س                                    5102

 األسئلة

 .الدقيقة(أزبط بيه وشبط الطفل وعدد دقبت قلبه في 1

 دقة/الدقٌقة 180*   *                  طفل ٌجري

 دقة/الدقٌقة 00*   *                   طفل نائم 

 دقة/الدقٌقة 150*  *                  طفل ٌمشً

 دقة/الدقٌقة 00*  *                   طفل ٌعدو

  دقة/الدقٌقة  00*   طفل جالس *               

 (أذكس المجمىعة التي يىتمي إليهب كل غراء.2

 ......................مجموعة         الجزر           ......................مجموعة         الخبز

 ......................مجموعة         السمك           ......................مجموعة         الزبدة  

    ......................مجموعة         العصٌر          ......................مجموعة         الجبن   

على خصبئص أسىبن آكالت  لجملة ألحصزتب كلمبت كل (3  

 اللحىم وآكالت العشب.

    ـ و ـ آكالت اللحوم ـ نامٌة ـ تملك ـ قواطع ضامرة ا ـأنٌاب*

        *أنٌاباـ ضامرة ـ و ـ آكالت العشب ـ نامٌة ـ تملك ـ قواطع

 أجيب بـ صحيح أو خطأ:(4

  كافٌة للتأكد من درجة الحرارةحاسة اللمس . 

 تسبح السمكة بفضل زعانفها. 

 الدلفٌن ٌعٌش فً الماء وٌتنفس هواء الجو. 

 10ٌتجمد الماء عند الدرجة
0

 .مئوٌة

 الهواء مادة وٌمكن نقله من وعاء إلى آخر. 

                                                                                                              

 بانتوفيق                                                                                                                                         





 

 

  بن عيفة بوعالم مدرسة 
 الفصل األول  اختبار

 في مادة التربية العلمية 

  2016/  2015 السنة الدراسية :

 اسم ولقب التلميذ :............................... السنة الثالثة القسم:

 العالمة :  اليوم : 

 

 من كل صنف  :  أسما هات : ىاألول وضعيةال

 

 األعشاب والحبوب معاآكالت  آكالت الحبوب لعشبآكالت ا آكالت اللحم

1- ….…………… 1- .……………... 1- ………......… 1- …………..........… 

  

 نمط تنقله    

 
 الحيوان

      

      

      

      

 

 الوضعية اإلدماجية :

َرَ مَ أ َبََِنَِاابَ صَ ـمََُنَِي َـل َفَ طَِلََِةَُورَ الصَ َهَِذَِهَ َتَ أُِخذَ  َََةَِيَ ذَِغَ التَ َوءَِسََُنَ عَ َةَ جَ اتَِنَ َاض 

ََلَِاوَُن َتَ َمَِدَ ـعَ َنَ عَ َجَ تَِانَ َوَ هَُوَ :.................ََِضَرَ مَ بََِابَ صَ مََُلَُفَ الطَ فَ 

َ:..................ََِضَرَ مَ بََِةَ ابَ صَ مََُتَُنَ البَِوَ .............................َ

 ......................................َلَِاوَُنَ فيَتَ َاطَِرَ فَ اِلََنَ ـعَ َجَ اتَِنَ َوَ هَُوَ َ

  

 

 

 

 

 

                                      *   *                          

                          

 



 علميةِوِالتكنلوجيةالفصلِاألولِفيِمادةِالتربيةِالتبارِخاِ                      ................................................... اللقب و االسم:

2010ِِ/2011ِالعامِالدراسي:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ"02ِِمدرسةِمحمدِحمراويِ"ِ+

 2010ِديسمبر01ِتاريخِاإلجراء:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالسنة:ِالثالثةِابتدائيِِِِِِِِِِ
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